Podsumowania składają się z obowiązków informacyjnych znanych pod nazwą „elementy”.
Elementy te są wyliczone w częściach A– E (A.1 – E.7).
Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie elementy, jakie muszą być zawarte w podsumowaniu
dla tego rodzaju papierów wartościowych i emitenta. Ponieważ niektóre elementy nie muszą być
omawiane, mogą istnieć luki w numeracji kolejnych elementów.
Chociaż może istnieć konieczność zawarcia elementu w podsumowaniu z uwagi na rodzaj
papierów wartościowych i emitenta, możliwe jest, że nie można podać żadnych istotnych
informacji na temat tego elementu. W takim przypadku krótki opis elementu zostanie zawarty w
podsumowaniu wraz z informacją „nie dotyczy”.
Część A – Wprowadzenie i ostrzeżenia
A.1

Wprowadzenie i
ostrzeżenia

Niniejsze podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do
Prospektu.
Każda decyzja o inwestowaniu w Kwity Depozytowe powinna opierać się na
wzięciu przez inwestora pod uwagę niniejszego Prospektu jako całości.
Jeżeli do sądu zostanie skierowane roszczenie dotyczące informacji zawartych
w niniejszym Prospekcie, skarżący inwestor będzie być może musiał, zgodnie
z przepisami prawnymi Krajów Członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, ponieść koszty związane z przetłumaczeniem Prospektu
przed wszczęciem postępowania prawnego.
Odpowiedzialność cywilna jest wiążąca wyłącznie w przypadku osób, które
sporządziły tabelę zawierającą podsumowanie, łącznie z jej tłumaczeniem,
lecz wyłącznie jeżeli podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub
niespójne w przypadku odczytywania go razem z innymi częściami
niniejszego Prospektu, kluczowymi informacjami mającymi na celu pomoc
inwestorom, gdy rozważają inwestowanie w Kwity Depozytowe.

A.2

Zgoda, wskazanie,
warunki i
powiadomienie

Nie dotyczy, Ani Etergo, ani Emitent nie wyraża zgody na wykorzystanie
Prospektu w celu dalszej odsprzedaży lub ostatecznego plasowania Kwitów
Depozytowych przez pośredników finansowych.
Część B – Emitent

B.1

Prawna i handlowa
nazwa emitenta Akcji
bazowych

Etergo B.V. Nazwa handlowa to Etergo. Etergo nie posiada innych nazw
handlowych.

B.2

Siedziba, forma
prawna, legislacja i
kraj rejestracji

Etergo B.V. jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) utworzoną na mocy
prawa holenderskiego i z siedzibą w Holandii. Spółka została utworzona w
dniu 1 grudnia 2014 roku. Spółka posiada swoją siedzibę (statutaire zetel) w
Amsterdamie, Holandia.

B.3

Kluczowe czynniki
dotyczące charakteru
operacji i głównej
działalności Etergo

Główna działalność Etergo obejmuje opracowywanie, produkcję,
wprowadzanie na rynek, sprzedaż oraz obsługę pojazdów elektrycznych. W
dacie niniejszego Prospektu posiada tylko jeden produkt, a mianowicie
AppScooter, hulajnogę elektryczną klasy premium.

B.4

Znaczące ostatnie
tendencje mające
wplyw na Etergo i
branżę, w których
działa

Etergo uważa, że poniższe tendencje mogą mieć znaczący wpływ na branżę,
w której działa Spółka, a także na pozycję Spółki w tej branży. Połączenie
wsparcia w ramach polityki rządowej, malejące koszty akumulatorów litowojonowych, większy zasię i postępy technologiczne oraz więcej opcji obecnych
na rynku spowodowały znaczny wzrost branży pojazdów elektrycznych.
Zakazane w Europie hulajnogi benzynowe odciągają klientów i producentów
od każdego rodzaju silników spalinowych. Gdy rządy będą dalej stymulować

przejście na pojazdy elektryczne poprzez zwiększania norm spalania paliwa i
zachęty finansowe dla potencjalnych nabywców pojazdów elektrycznych, w
odpowiedzi miasta zwiększyły infrastrukturę do ładowania, która wcześniej
stanowiła znaczącą barierę dla rynku pojazdów elektrycznych.
B.5

Opis Grupy i miejsca
w niej Etergo

B.6

Osoby, które w sposób
bezpośredni i pośredni,
posiadają podlegające
zgłoszeniu udziały w
kapitale Etergo lub
prawach głosu, wraz z
ich liczbą

B.7

Nie dotyczy, Etergo B.V. nie posiada spółek zależnych oraz nie jest częścią
grupy.

Liczba
udziałów

%
udziałów

Właściciel
faktyczny

M.L. Flipse Holding
B.V.

50 546 000

36,40%

Marijn Flipse

Rosier Holding B.V.

41 354 000

29,78%

Bart Jacobsz
Rosier

A.P. Kooi Beheer
B.V.

8 100 000

5,83%

Pieter Kooi

Stichting
Administratiekantoo
r Etergo

22 550 127

16,24%

55 investorów
(bez
Leapfunder)

Seedrs Nominees
Ltd.

16 315 789

11,75%

2 393
investorów
(bez Seedrs)

Razem

138 865
916

100%

Różne prawa głosu

Prawa głosu każdego z Udziałowców są takie sam z takim wyjątkiem, że
zgodnie z Umową Udziałowców, Seedrs Nominees Limited posiada prawo
veta, by uniemożliwiać zmiany w Umowie Udziałowców, które w sposób
niekorzystny wypłynęłyby na interesy udziałowców, których reprezentuje.

Wybrane historyczne
kluczowe informacje
finansowe

Podsumowanie zysków i strat oraz sprawozdania finansowego( w EUR) po
zbadaniu przez biegłego rewidenta :

Niematerialne środki
trwałe

935 456

477 234

718

112

Materialne środki
trwałe

81 484

29 747

895

2

Majątek obrotowy

Środki pieniężne i
inne aktywa pieniężne

22
3 139 886

54 723

974

487 970

201 741

203

145

Aktywa łącznie

4 644 796

763 445

283 790

Kapitał własny i
zobowiązania

4 300 545

(556 800)

(104 506)

Zadłużenie
długoterminowe

33 301

16 599

294 500

Zobowiązania bieżące

310 950

1 303 646

93 796

Łącznie kapitał
własny i zobowiązania

4 644 796

763,445

283,790

Podsumowanie zysków i strat oraz sprawozdania finansowego( w EUR) bez
badania przez biegłego rewidenta :

Niematerialne środki trwałe

30-06-2018
(niezbadane)

30-06-2017
( niezbadane )

1 752
286

673 411

30 748

Materialne środki trwałe
152 369
319
126

85 356

2
448 465

1 347
956

Aktywa łącznie

4 672 246

2 137 471

Kapitał własny i
zobowiązania

3 031 731

2 039 792

Zadłużenie długoterminowe

1 251 852

15 430

388 663

82 249

4 672 246

2 137 471

Majątek obrotowy
Środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne

Zobowiązania bieżące
Łącznie kapitał własny i
zobowiązania

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (in EUR):
2017

2016

2014/201
5

Przepływ środków
pieniężnych
z
działalności
operacyjnej

(EUR 4 052
791)

(EUR 436
195)

(EUR 63
684)

Przepływ środków
pieniężnych
z
działalności
inwestycyjnej

(EUR 591
204)

(EUR 429
265)

(EUR 115
613)

Przepływ środków
pieniężnych
z
działalności
finansowej

EUR 4 930
224

EUR 921 998

EUR 324
500

Zamiany
w
gotówce w kasie i
na
rachunku
bankowym
(łącznie przepływy
pieniężne)

EUR 286 229

EUR 56 538

EUR 145
203

Niezbadane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (in EUR):

30-06-2018
( niezbadane)

30-06-2017
( niezbadane)

Przepływ
środków
pieniężnych
z
działalności
operacyjnej

EUR 1 703 609

(EUR 499 352)

Przepływ
środków
pieniężnych
z
działalności
inwestycyjnej

(EUR 887 715)

(EUR 197 178)

Przepływ
środków
pieniężnych
z
działalności
finansowej

EUR 1 144 601

EUR 1 842 745

Zamiany w gotówce

EUR 1 960 495

EUR 1 146 215

w kasie i na rachunku
bankowym (łącznie
przepływy pieniężne)

Zestawienie znaczących zmian:
Jedynymi znaczącymi zmianami w sytuacji finansowej Spółki po zakończeniu
roku 2017 były inwestycje gotówkowe w marcu, kwietniu i czerwcu 2018
roku w wysokości 1,2 mln EUR, dokonane przez trzech prywatnych
inwestorów w formie pożyczki zamiennej (przedstawione w formie danych
liczbowych niezbadanych przez biegłego rewidenta na dzień 30 czerwca 2018
roku) oraz inwestycja w kwocie 10 mln EUR dokonana przez niemieckiego
inwestora w grudniu 2018 roku. Wszystkie znaczące zmiany zostały zawarte
w niezbadanej przez rewidenta tabeli kapitalizacji na dzień 31 grudnia 2018
roku. Od dnia 31 grudnia 2018 roku do daty niniejszego Prospektu nie
nastąpiły żadne istotne zmiany.
B.9

Prognoza zysku

Nie dotyczy. Brak prognozy zysku w Prospekcie.

B.1
0

Historyczne
zastrzeżenia w
sprawozdaniach
biegłego rewidenta

Nie dotyczy. W sprawozdaniach biegłego rewidenta w sprawie historycznych
informacji finansowych za lata kończące się 31 grudnia 2017, 2016 oraz
2014/2015 brak jest jakichkolwiek zastrzeżeń.

B.1
1

Zestawienie kapitału
obrotowego

Zdaniem Zarządu Etergo, kapitał obrotowy Etergo jest wystarczający do
pokrycia jej aktualnych wymogów w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty
niniejszego Prospektu.

B.
31

Informacje o emitencie
udziałów bazowych

Etergo została utworzona jako prywatna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością na mocy prawa holenderskiego (besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid) na mocy aktu z dnia 1 grudnia 2014 roku
sporządzonego przed notariuszem zajmującym się prawem cywilnym w
Holandii. Siedziba Etergo mieści się w Amsterdamie, Holandia, pod adresem:
Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Holandia, numer telefonu
+31 (0)15-2023160.

B.
32

Informacja o emitencie
kwitów depozytowych

Stichting Administratiekantoor Etergo II, fundacja (stichting) zgodnie z
prawem holenderskim, została utworzona w drodze aktu notarialnego z dnia
15 listopada 2018 roku. Warunki Powiernictwa zostały przyjęte przez
Emitenta w formie aktu notarialnego z dnia 15 listopada 2018 roku. Emitent
jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Holandii pod numerem
73113336. Holandii. Siedziba emitenta mieści się w Amsterdamie, Holandia,
pod adresem: Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Holandia,
numer telefonu +31 (0)15-2023160 oraz adres e-mail info@etergo.com.
Część C – Papiery wartościowe

C.1

Rodzaj i klasa, numer
identyfikacyjny
papieru

Udziały i Kwity Depozytowe zostały sporządzone i będą emitowane zgodnie z
prawem holenderskim. Emitent emituje jeden Kwit Depozytowy dla każdego
Udziału. Kwity Depozytowe nie mogą być zamieniane na Udziały. Kwity
Depozytowe są rejestrowane na nazwisko ich posiadacza w Rejestrze
Posiadaczy Kwitów Depozytowych. Rejestracja nie wiąże się z żadnymi
kosztami.

C.2

Waluta

Wartość Udziałów i Kwitów Depozytowych jest określona w euro (EUR).

C.3

Liczba Udziałów i
Kwitów
Depozytowych oraz

Wyemitowany kapitał Etergo wynosi 1 388,65916 i jest podzielony na
138 865 916 Udziałów, każdy o wartości nominalnej 0,00001 EUR. Wszystkie
wyemitowane Udziały zostały w pełni opłacone. Niniejsza Oferta będzie

C.4

ich wartość nominalna

obejmować emisję 60 000 000 Kwitów Depozytowych, każdy o wartości
nominalnej 0,00001 EUR.

Prawa przypisane do
Udziałów

Udziały uprawniają, proporcjonalnie do dywidend podlegających wypłacie od
Udziałów oraz do wypłat likwidacyjnych. Ponadto każdy Udział uprawnia
oddania 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu. Udziałowcy posiadają prawo
pierwokupu propocjonalnie do wielkości swoich udziałów.

Prawa przypisane do
Kwitów
Depozytowych

Każdy Kwit Depozytowy uprawnia do oddania jednego głosu na
Zgromadzenia Posiadaczy Kwitów Depozytowych. Kwity Depozytowe
uprawniają do wypłat należnych z tytułu Udziałów bazowych. Posiadacze
Kwitów Depozytowych, którzy są uprawnieni do oddania jeden piątej głosów
na Zgromadzeniu Posiadaczy Kwitów Depozytowych mogą wnioskować o
zwołanie Zgromadzenia Posiadaczy Kwitów Depozytowych. Na pisemny
wniosek Posiadaczy Kwitów Depozytowych uprawnionych do oddania nie
mniej niż jednej czwartej głosów na Zgromadzeniu Posiadaczy Kwitów
Depozytowych zarząd Emitenta powoła dodatkowego członka zarządu
Emitenta.
Posiadacze Kwitów Depozytowych nie mają prawa uczestniczyć w Walnych
Zgromadzeniu, prawa do wnioskowania o przekształcenie Kwitu
Depozytowego w udział, ani praw pierwokupu w przypadku emisji nowych
Kwitów Depozytowych.

Ograniczenia
dotyczące zbywalności
Udziałów

Udziały podlegają ograniczeniom zbywalności w takim zakresie, że
Udziałowiec, który chce dokonać ich zbycia, powiadomi o takim zamiarze
zarząd Etergo, przy czym w takim powiadomieniu powinna być określona
liczba Udziałów podlegających zbyciu oraz nazwa proponowanego nabywcy.
Takie powiadomienie będzie uważane za Ofertę dotyczącą Udziałów dla
obecnych udziałowców, którą mogą oni rozważyć.

Ograniczenia
dotyczące zbywalności
Kwitów
Depozytowych

Posiadacz Kwitów Depozytowych. Który chce dokonać zbycia jednego lub
więcej Kwitów Depozytowych, będzie potrzebował zgody zarządu Emitenta
dla ważności takiego zbycia. Zbycie Kwitów Depozytowych będzie wymagało
aktu notarialnego przewidzianego dla tego celu, zawartego przed notariuszem
zajmującym się prawem cywilnym w Holandii, pomiędzy zbywającym,
nabywającym i Emitentem. Zarząd Emitenta może uruchomić procedurę
dostępną za pośrednictwem strony internetowej Etergo w celu zbycia Kwitów
Depozytowych pod warunkiem, że procedura taka jest zgodna z art. 3:94
holenderskiego Kodeksu Cywilnego.

C.6

Notowanie i przyjęcie
do obrotu Oferty
Kwitów
Depozytowych

Kwity Depozytowe i Udziały nie są notowane na giełdzie papierów
wartościowych. W dacie niniejszego Prospektu Etergo nie ma zamiaru
wnioskować o dopuszczenie Udziałów lub Kwitów Depozytowych do obrotu
na rynku regulowanym.

C.7

Płatności

C.1
4

Gwarancja

Spółka nie wypłaciła dywidendy za lata finansowe 2014/2015, 2016 i 2017.
Spółka nie zamierza deklarować wypłaty dywidendy za rok zakończony 31
grudnia 2018 lub w średnioterminowo. Wygenerowane wpływy gotówkowe
średnioterminowo
zostaną
najprawdopodobniej
wykorzystane
na
sfinansowanie możliwości rozwoju
Obowiązki Emitenta wynikające z Kwitów Depozytowych nie są objęte
gwarancją.

C.5

Część D – Ryzyka
D.4

Kluczowe informacje
o kluczowych
ryzykach
charakterystycznych
dla emitenta udziałów

Ryzyka dotyczące branży, działalności i czynności Etergo:
•

Spowolnienie na rynkach, na których działa Etergo (oraz na innych
rynkach na świecie) będzie miało niekorzystny wpływ na działalność
Etergo.

bazowych

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
D.5

Kluczowe informacje
o kluczowych
ryzykach
charakterystycznych
dla emitenta Kwitów
Depozytowych

Etergo jest aktywna na rynku rozwoju.
Technologiczne ograniczenia pojazdów elektrycznych.
Wielkość rynku klasy pojazdu w zależności od przepisów prawnych.
Zakaz jazdy hulajnogami w niektórych miastach lub częściach miast.
Działania Etergo mające na celu rozszerzenie międzynarodowego
zasięgu jej produktu mogą nie zakończyć się sukcesem.
Wycofywanie produktu z rynku i zobowiązania gwarancyjne mogą
pociągnąć koszty bezpośrednie a spadek sprzedaży hulajnóg może
mieć poważny niekorzystny wpływ na działalności Etergo.
Wyniki finansowe mogą się znacznie różnić pomiędzy
poszczególnymi okresami z uwagi na sezonowość działalności
Etergo i wahania kosztów operacyjnych.
W zakresie finansowania Etergo zależy od swojej reputacji.
Osoby trzecie mogą oskarżyć Etergo o naruszenie ich praw
własności intelektualnej.
Etergo działa w ograniczonej liczbie sektorów.
Etergo zalezy w bardzo dużym stopniu od przyszłego sukcesu
AppScooter oraz nie posiada żadnej bazy historycznej.
Etergo zależy od swoich relacji z dostawcami.

Ryzyka dotyczące Kwitów Depozytowych Etergo i Oferty:
• Bart Jacobsz Rosier i Marijn Flipse są członkami zarządu Emitenta i
Etergo.
• Etergo może nie być w stanie płacić dywidend w przyszłości.
• Zbycie Kwitów Depozytowych podlega ograniczeniom. Dlatego
inwestorzy mogą nie być w stanie sprzedać lub w inny sposób zbyć
swoich Kwitów Depozytowych i/lub sprzedać swoich Kwitów
Depozytowych za cenę, jaką zapłacili.
Część E – Oferta

E.1

Przychody netto i
szacowane koszty

E.2
a

Przyczyny Oferty i
wykorzystanie
przychodów

E.3

Warunki Oferty

Łączne koszty Oferty wynoszą 158 500 EUR, z czego 101 000 EUR za
Prospekt i jego tłumaczenia, 20 000 EUR za utworzenie Emitenta i rejestrację
wszystkich inwestujących w Emitenta, 15 000 EUR koszty księgowego,
22 500 EUR koszt AFM. Łączna kwota przychodów zależy od liczby
sprzedanych Kwitów Depozytowych. Łączne przychody netto wyniosą
8 841 500 EUR, jeżeli zebrana zostanie kwota 9 000 000 EUR.
Emitent zamierza wykorzystać przychody netto z Oferty na wprowadzenie do
produkcji AppScooter, rozwój nowego produktu, wejście na rynek i oraz
utworzenie sieci dystrybucyjnej i obsługowej, takiej jak obsługa
posprzedażowa.
Emitent może także przeznaczyć część przychodów netto z Oferty na kapitał
obrotowy i inne ogólne cele korporacyjne. Etergo może także wykorzystać
kwotę do 1 000 000 EUR przychodów netto z Oferty na umorzenie Udziałów
założycieli i członków zarządu Etergo i Emitenta, tj. Bart Jacobsz Rosier i
Marijn Flipse. W przypadku umorzenia Udziałów powyżej 300 000 EUR
wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.
Maksymalna liczba Kwitów Depozytowych dostępnych do emisji
W dacie niniejszego Prospektu, dla Emitenta będzie dostępnych 60 000 000
Udziałów do emisji o łącznej warości nominalnej 600 EUR. Ponieważ jeden
Kwit Depozytowy jest emitowany za jeden Udział, maksymalna liczba
Kwitów Depozytowych, jaka może być wyemitowana w tej dacie to także
60 000 000. Kwity Depozytowe i Udziały bazowe będą emitowane w sposób
ciągły, z wyłączeniem praw pierwokupu Posiadaczy Kwitów Depozytowych .
Cena emisji
Etergo ustaliła wstępną cenę Emisji Kwitów Depozytowych na 0,33 EUR za
Kwit Depozytowy. Rada Emitenta zachowuje prawo do zmiany Ceny Emisji w
dowolnym czasie na podstawie aktualnych wyników, popytu na Kwity

Depozytowe i/lub znaczących zmian w wycenie Etergo w wyniku
szczególnego rozwoju.
Przydział do subskrybentów
Za pomocą automatycznej procedury elektronicznej Emitent może
zweryfikować, czy nazwa wpisana w formularzu subskrypcji odpowiada
nazwie, na jaką jest zarejestrowany rachunek bankowy, z którego Spółka
otrzymała kwotę subskrypcji. Jeżeli brak jest takiego dopasowania,
subskrybent zostanie poproszony o przejście drugiej procedury
identyfikacyjnej. Zarząd Emitenta będzie przez cały czas uprawniony, według
własnego wyłącznego uznania i bez obowiązku przedstawiania
uzasadnienia,do odmówienia subskrypcji bez względu na wynik procedur
identyfikacji.
Emisja Kwitów Depozytowych na rzecz inwestorów odbędzie się w formie
elektronicznej. Uważa się, że subskrybent nabył Kwity Depozytowe, jakie
subskrybował, jeżeli w sposób skuteczny przeszedł procedurę/-y identyfikacji i
nie otrzymał powiadomienia, że zarząd Emitenta odmówił jego subskrypcji
zgodnie w Warunkami Powiernictwa.
Rejestr Posiadaczy Kwitów Depozytowych
Kwity Depozytowe są rejestrowane w Rejestrze Posiadaczy Kwitów
Depozytowych, jaki jest prowadzony w formie elektronicznej przez zarząd
Emitenta.
Zwroty
Wszelkie nadwyżki funduszy, jakie Spółka otrzymała w związku z
ograniczeniem lub wyłączeniem przydziału zostaną zapłacone na rachunek
bankowy, z którego otrzymano takie fundusze. Zwroty nie będą obejmowały
odsetek.
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Zamiary objęcia
Według wiedzy Etergo i Emitenta, członkowie organów administracyjnych lub
zarządzających, ani główni udziałowcy nie zamierzając brać udziału w
Ofercie.
Rejestr Posiadaczy Kwitów Depozytowych Nabycie Kwitów
Depozytowych
Kwity Depozytowe może nabyć na stronie internetowej Etergo. Objęcie
Kwitów Depozytowych przez inwestorów będzie następowało poprzez
wypełnienie procedury subskrypcji dostępnej poprzez stronę internetową
Etergo.
Zarówno członkowie zarządu Etergo jak i Emitenta posiadają interesy istotne
dla Oferty w związku z posiadaniem przez nich Udziałów w Etergo.
Udziałowiec Seedrs Nominees Limited i posiadacz warrantu LeapFunder
mogą mieć potencjalny konflikt interesów, gdyż oferują usługi podobne do
usług Emitenta. W poprzednich przypadkach gromadzenia finansowania w
Etergo mogli inwestować przyjaciele i rodzina, a także osoby, które są w
pewien sposób powiązane ze spółkami konkurującymi z Etergo, co mogło
doprowadzić do powstania konfliktu interesów.
Oferującym podmiotem jest Stichting Administratiekantoor Etergo II.

Kwity Depozytowe i Udziały bazowe będą emitowane w sposób ciągły, z
wyłączeniem praw pierwokupu Posiadaczy Kwitów Depozytowych. Obecny
stan posiadania
Posiadaczy Kwitów Depozytowych rozwodni się
proporcjonalnie do kwoty nowych wyemitowanych Kwitów Depozytowych.
W przypadku emisji do wysokości emisji maksymalnej natychmiastowe łączne
rozwodnienie na podstawie nowych wymienionych Udziałów w liczbie
wyniesie 30,171%.
Nie dotyczy. Inwestorzy nie będą obciążani żadnymi wydatkami przez Etergo
lub – w odniesieniu do Oferty – przez Stichting Administratiekantoor Etergo
II.

Administratiekantoor
Etergo II obciążą
inwestorów

